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Pan/i  _________________________________________ 
 
          __________________________________________ 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) zawiadamiam, że  w dniu 27 czerwca 2017 r.  
godz. 14

00
  w  Urzędzie  Gminy  Olsztyn –  sala  sesyjna,  odbędzie  się  Sesja  Rady  Gminy  

Olsztyn z następującym porządkiem obrad:  
 

1.   Otwarcie obrad XXI Sesji  Rady Gminy,  przyjęcie  porządku  obrad i protokołu z poprzedniej 
Sesji. 

2.   Powołanie komisji uchwał i wniosków. 
3.   Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynie dotycząca stanu bezpieczeństwa na    
      terenie gminy Olsztyn za rok 2016 
4.   Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji. 
5.   Uchwała  w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok (projekt nr  

        XXI/224/17).   

6.   Uchwała  w  sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn absolutorium z tytułu wykonania  
      budżetu za 2016 rok (projekt nr XXI/225/17).  

7.   Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy  
      Olsztyn za pomocą innego instrumentu płatniczego (projekt nr XXI/226/17).   

8.   Uchwała w sprawie zgody na nabycie przez gminę Olsztyn własności nieruchomości  
      położonych w Olsztynie pod drogę gminną (projekt nr XXI/227/17).   
9.   Uchwała w sprawie bezprzetargowego zbycia mienia komunalnego w drodze zamiany (projekt   

       (nr XXI/228/17).   

10. Uchwała  w  sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn (projekt nr XXI/229/17).   

11. Uchwała  w  sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
      przestrzennego na terenie Osiedla „Pod Wilczą Górą” (projekt nr XXI/230/17).   

12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/198/17 Rady Gminy Olsztyn  z dnia 28 marca  
2017 r., w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na           
terenie gminy Olsztyn (projekt nr XXI/231/17). 

13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok (projekt nr XXI/232/17). 
14. Uchwała  w sprawie  zmian  w  „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022” (projekt     

       nr  XXI/233/17). 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
17. Sprawy różne, wolne głosy, oświadczenia radnych i komunikaty. 
18. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 
 


